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GUVERNUL ROMÂNIEI 
Ministerul AdministraŃiei şi Internelor  

InstituŃia Prefectului Municipiului Bucureşti 

 
ORDIN NR. 1357 

  

pentru aprobarea Normelor privind acordarea, prelungirea valabilităŃii, suspendarea sau, după caz, 

anularea autorizaŃiei de colectare a deşeurilor industriale reciclabile de la persoane fizice 

 

 Prefectul Municipiului Bucureşti, numit prin Hotărârea Guvernului nr. 242/11.03.2009, 

Văzând: 

Adresa nr. 7989/MVF/13.08.2009 a Secretarului de Stat în cadrul Ministerului AdministraŃiei şi 

Internelor, dl. Mihai Viorel Fifor, şi adresa nr. 196.746/DRIP/19.08.2009 a DirecŃiei pentru RelaŃiile cu 

InstituŃiile Prefectului, înregistrate la InstituŃia Prefectului Municipiului Bucureşti sub nr. 24.783/20.08.2009, 

respectiv sub nr. 24.790/20.08.2009; 

Nota-Raport, referitoare la necesitatea emiterii Ordinului Prefectului Municipiului Bucureşti prin care, 

la nivelul Municipiului Bucureşti, să fie reglementată activitatea de verificare a documentelor depuse de 

agenŃii economici în vederea emiterii AutorizaŃiilor de colectare a deşeurilor, respectiv de emitere, 

suspendare, prelungire a valabilităŃii sau anulare a autorizaŃiei de colectare a deşeurilor; 

În baza art. 7 alin. (1) din OrdonanŃa de UrgenŃă a Guvernului nr. 16/26.01.2001, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, privind gestionarea deşeurilor industriale reciclabile; 

În temeiul art. 19 alin. (1) lit. a) coroborat cu art. 26 şi art. 27 alin. (1) din Legea nr. 340/2004, 

republicată, privind prefectul şi instituŃia prefectului. 

 Emite prezentul  

O R D I N : 

 

Art. 1. Se aprobă Normele privind acordarea, prelungirea valabilităŃii, suspendarea sau, după 

caz, anularea autorizaŃiei de colectare a deşeurilor industriale reciclabile de la persoane fizice, la 

nivelul Municipiului Bucureşti, conform Anexei 1 care face parte integrantă din prezentul ordin. 

Art. 2. În vederea gestionării activităŃii de analizare şi soluŃionare a cererilor privind emiterea 

autorizaŃiilor de colectare a deşeurilor se constituie Grupul de lucru a cărui componenŃă este prevăzută în 

Anexa 2 la prezentul ordin.  

Art. 3. DirecŃia Economică, Administrativ, Resurse Umane şi IT va asigura publicarea prezentului 

ordin în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti, precum şi comunicarea acestuia atât Ministerului 

AdministraŃiei şi Internelor, cât şi persoanelor nominalizate în grupul de lucru prevăzut la art. 2 al ordinului.  

Art. 4. Prezentul ordin intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării. 

Prefect, 

Atănăsoaei Mihai Cristian 

                                                                                                                       Contrasemnează 

                                                                                                                           Subprefect, 

Mioara Mantale 

Emis la Bucureşti, la data de 04.09.2009
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Anexa 1  

la Ordinul Prefectului Municipiului Bucureşti nr. 1357/04.09.2009 

 

NORME  

privind acordarea, prelungirea valabilităŃii, suspendarea sau, după caz, anularea autorizaŃiei de 

colectare a deşeurilor industriale reciclabile de la persoane fizice, la nivelul Municipiului Bucureşti 

 

CAPITOLUL 1 

SecŃiunea 1 

Principii şi norme generale 

 

Art. 1. Activitatea de analiză a cererilor privind emiterea autorizaŃiilor de colectare a deşeurilor 

industriale reciclabile de la persoanele fizice, pe raza Municipiului Bucureşti, face parte integrantă din 

activităŃile specifice InstituŃiei Prefectului Municipiului Bucureşti şi se subordoneaază următoarelor principii:  

a) legalităŃii, imparŃialităŃii şi obiectivităŃii;  

b) transparenŃei şi liberului acces la informaŃiile de interes public;  

c) eficienŃei;   

d) responsabilităŃii;  

e) profesionalizării;  

f) orientării către cetăŃean. 

Art. 2. (1) Emiterea autorizaŃiilor de colectare a deşeurilor industriale reciclabile de la persoanele 

fizice sau, după caz, prelungirea valabilităŃii acestora, se va subordona cerinŃei gestionării eficiente a 

deşeurilor industriale reciclabile cu respectarea normelor de protecŃie a mediului şi a sănătăŃii populaŃiei. 

(2) Suspendarea sau, după caz, anularea autorizaŃiilor de colectare a deşeurilor industriale reciclabile 

de la persoanele fizice se va efectua numai în cazuri temeinic justificate şi cu respectarea principiului 

legalităŃii măsurii dispuse, precum şi a prezumŃiei bunei credinŃe a agentului economic.  

 

CAPITOLUL 2 

SecŃiunea 1 

Emiterea AutorizaŃiei de colectare a deşeurilor industriale reciclabile de la persoanele fizice 

 

 Art. 3. (1) AgenŃii economici care au în obiectul de activitate prevăzut în Statutul/Actul 

constitutiv/Acordul de asociere colectarea deşeurilor industriale şi pot desfăşura activitatea de colectare a 

deşeurilor industriale reciclabile pe baza autorizaŃiei de colectare emisă de InstituŃia Prefectului Municipiului 

Bucureşti. 

 (2) În vederea obŃinerii autorizaŃiei, agenŃii economici prevăzuŃi la alineatul 1 al prezentului articol vor 

depune la registratura InstituŃiei Prefectului Municipiului Bucureşti o cerere, al cărei model este prevăzut în 

Anexa 1 la prezentele norme. 

 (3) Cererea va fi analizată de Grupul de lucru constituit în acest sens la nivelul InstituŃiei Prefectului 

Municipiului Bucureşti şi va fi însoŃită în mod obligatoriu de următoarele documente ce trebuiesc depuse de 

solicitanŃi odată cu cererea: 
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- copie de pe Certificatul de Înmatriculare emis de Oficiul Registrului ComerŃului, precum şi ANEXA la 

Certificatul de Înmatriculare sau Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului ComerŃului din care să 

rezulte adresa punctului de colectare; 

- copie de pe codul fiscal; 

- Statutul/Actul constitutiv/Acord de asociere al agentului economic şi eventuale cereri de înscriere de 

menŃiuni (în copie); 

- copie de pe Certificatul de înregistrare, conŃinând codul unic de înregistrare, în cazul persoanei fizice 

autorizate, a întreprinderii individuale şi a întreprinderii individuale sau, după caz, a întreprinderii familiale; 

- avizul emis de Primăria Municipiului Bucureşti (în original); 

- documentul de proprietate, concesiune, închiriere asupra spaŃiului de depozitare, înregistrat la 

administraŃia financiară sau, după caz, datat şi sub semnătură privată, înregistrat în evidenŃele contabile ale 

cel puŃin uneia dintre părŃile contractante; 

- copie de pe autorizaŃia de mediu; 

- copie de pe autorizaŃia sanitară; 

- copie de pe documentele de proprietate asupra mijloacelor de cântărire; 

- buletinul de verificare metrologică a mijloacelor de cântărire. 

  Art. 4. (1) În cazul în care sunt constatate ca fiind întrunite condiŃiile legale de autorizare, pe baza 

documentelor anexate la cerere, InstituŃia Prefectului Municipiului Bucureşti va emite autorizaŃia de colectare 

a deşeurilor industriale reciclabile de la persoane fizice, al cărei model este prevăzut în Anexa 2 la prezentele 

norme. 

 (2) Termenul de verificare a documentaŃiei depuse de agenŃii economici şi de emitere a autorizaŃiei de 

colectare a deşeurilor industriale reciclabile de la persoane fizice este de 30 de zile calendaristice de la data 

înregistrării cererii. În cazuri temeinic justificate şi în funcŃie de posibilităŃile reale ale InstituŃiei Prefectului 

Municipiului Bucureşti, termenul de emitere a autorizaŃiilor poate fi redus la 15 zile lucrătoare de la data 

depunerii cererii.   

 (3) În cazul constatării lipsei unora dintre documentele necesare emiterii autorizaŃiei, prevăzute la art. 

3 alin. (3) din prezentele norme, în interiorul termenului de 30 de zile sau, după caz, 15 zile lucrătoare, 

solicitantului autorizaŃiei i se va pune în vedere necesitatea completării cererii cu documentele în cauză. 

Depunerea documentelor solicitate va conduce la eliberarea autorizaŃiei de colectare a deşeurilor industriale 

reciclabile în termen de 10 zile calendaristice de la data depunerii acestor documente. 

 (4) AutorizaŃia de colectare a deşeurilor industriale reciclabile de la persoane fizice va cuprinde 

următoarele date şi informaŃii: 

    a) denumirea agentului economic colector; 

    b) datele de identificare a agentului economic colector: 

    - sediul social, precum şi adresa punctului de colectare; 

    - numărul de înregistrare la oficiul registrului comerŃului; 

    - codul fiscal; 

    c) grupa de deşeuri industriale reciclabile pentru care se acordă autorizaŃia de colectare; 

    d) termenul de valabilitate. 
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SecŃiunea 2 

Prelungirea valabilităŃii AutorizaŃiei de colectare a deşeurilor industriale reciclabilede  

la persoanele fizice 

 

 Art. 5. (1) AutorizaŃia de colectare a deşeurilor industriale reciclabile de la persoanele fizice este 

valabilă pe o perioadă de un an de la data emiterii, sub rezerva ca şi actele juridice care au stat la baza 

emiterii autorizaŃiei să aibă o valabilitate cel puŃin egală cu cea a autorizaŃiei. 

 (2) La expirarea duratei de valabilitate a autorizaŃiei de colectare a deşeurilor industriale reciclabile de 

la persoane fizice, aceasta se poate prelungi pe o perioadă de un an, la cererea scrisă a agentului economic, 

conform modelului prezentat în Anexa nr. 3 la prezentele norme. Cererea de prelungire a valabilităŃii 

autorizaŃiei va fi însoŃită de aceleaşi documente necesare emiterii autorizaŃiei.  

(3) Cererea scrisă a agentului economic de prelungire a valabilităŃii autorizaŃiei se va depune la 

registratura InstituŃiei Prefectului Municipiului Bucureşti cu cel puŃin 30 de zile înainte de expirarea termenului 

de valabilitate a autorizaŃiei. 

Art. 6. Prelungirea termenului de valabilitate se face în interiorul aceluiaşi termen prevăzut la art. 4 

alin. (2) de emitere a autorizaŃiei de colectare a deşeurilor industriale reciclabile de la persoane fizice. 

 

SecŃiunea 3 

Suspendarea  AutorizaŃiei de colectare a deşeurilor industriale reciclabile de la persoanele fizice 

 

Art. 7. AgenŃii economici care colectează deşeuri industriale reciclabile sunt obligaŃi să Ńină evidenŃa 

lor, să raporteze şi să furnizeze informaŃii la cererea persoanelor cu drept de control, conform prevederilor 

OrdonanŃei de UrgenŃă a Guvernului nr. 16/26.01.2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

precum şi în baza celorlalte acte normative în vigoare. 

Art. 8. În cazul în care organele de control prevăzute la art. 12 din prezentele norme constată 

abateri de la normele legale aplicabile în materie, pe baza procesului-verbal de constatare a contravenŃiei 

sau, după caz, a notei de constatare şi la propunerea justificată a acestora, autorizaŃia de colectare a 

deşeurilor industriale reciclabile de la persoane fizice se suspendă până la data intrării în legalitate. 

Art. 9. Suspendarea autorizaŃiei de colectare a deşeurilor industriale reciclabile de la persoane fizice 

se face de către InstituŃia Prefectului Municipiului Bucureşti la solicitarea scrisă a unităŃii din care face parte 

agentul constatator. 

 

SecŃiunea 4 

Anularea AutorizaŃiei de colectare a deşeurilor industriale reciclabile de la  

persoanele fizice 

 

Art. 10. (1) AgenŃii economici care desfăşoară activităŃi de colectare a deşeurilor industriale reciclabile 

de la persoanele fizice în baza autorizaŃiei de colectare a deşeurilor emisă de InstituŃia Prefectului 

Municipiului Bucureşti sunt datori ca în întreaga lor activitate să asigure respectarea întocmai a prevederilor 

OrdonanŃei de UrgenŃă a Guvernului nr. 16/26.01.2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

precum şi a celorlalte acte normative în vigoare. 

(2) Desfăşurarea activităŃii de colectare a deşeurilor industriale reciclabile de la persoanele fizice cu 

nerespectarea strictă a legii sau în alte condiŃii decât cele stabilite prin autorizaŃia de colectare a deşeurilor 
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constituie contravenŃie sau, după caz, infracŃiune şi se sancŃionează conform prevederilor 13 al OrdonanŃei 

de UrgenŃă a Guvernului nr. 16/26.01.2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

 Art. 11. În situaŃia în care organele de control prevăzute la art. 12 din prezentele norme constată 

săvârşirea unei infracŃiuni de către beneficiarul autorizaŃiei de colectare a deşeurilor industriale reciclabile de 

la persoane fizice şi sunt efectuate demersurile specifice cercetării şi urmăririi penale, pe baza documentelor 

justificative înaintate de către acestea, InstituŃia Prefectului Municipiului Bucureşti va proceda la anularea 

autorizaŃiei de colectare a deşeurilor industriale reciclabile de la persoane fizice. 

 

CAPITOLUL 3 

SecŃiunea 1 

DispoziŃii finale 

 

Art. 12. (1) Verificarea respectării prevederilor OrdonanŃei de UrgenŃă a Guvernului nr. 16/26.01.2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, constatarea săvârşirii unor contravenŃii şi aplicarea 

sancŃiunilor contravenŃionale se fac de către persoanele prevăzute la art. 15 al OrdonanŃei de UrgenŃă a 

Guvernului nr. 16/26.01.2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

(2) De asemenea, personalul Corpului de Control al Prefectului Municipiului Bucureşti, singur sau 

alături de reprezentanŃi ai serviciilor publice deconcentrate, în condiŃiile art. 6 alin. (1) punctul 1 lit. b) din 

Hotărârea Guvernului nr. 460/2006, modificată, participă la acŃiuni de verificare a modului de aplicare şi 

respectare a prevederilor OrdonanŃei de UrgenŃă a Guvernului nr. 16/26.01.2001, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare. Rezultatul verificărilor efectuate, concluziile reieşite şi măsurile propuse a fi dispuse 

vor fi comunicate de urgenŃă Prefectului Municipiului Bucureşti.  

Art. 13. Modelul de cereri şi celelalte tipizate la care fac referire prezentele Norme vor fi publicate pe 

site-ul instituŃiei. 
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Anexa 2  

la Ordinul Prefectului Municipiului Bucureşti nr. 1357/04.09.2009 

 

 

Grupul de lucru 
 

Pentru verificarea documentaŃiei depuse de solicitanŃi în vederea emiterii autorizaŃiilor de 
colectare a deşeurilor industriale reciclabile de la persoane fizice 

 

 
 

Nr. crt. Numele şi prenumele FuncŃia în cadrul 

grupului 

FuncŃia în cadrul 

instituŃiei 

1. Mantale Mioara Preşedinte Subprefect 

2. Stoica Roxana  Membru Director executiv 

3. Ifrim Alina Membru Consilier 

4. Sunică Marin Membru Consilier juridic 
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Anexa 1  

 
la Normele privind acordarea, prelungirea valabilităŃii, suspendarea sau, după caz, anularea 

autorizaŃiei de colectare a deşeurilor industriale reciclabile de la persoane fizice, la nivelul 

Municipiului Bucureşti 
 

MODEL DE CERERE PENTRU ACORDAREA AUTORIZAłIEI DE COLECTARE A DEŞEURILOR 

INDUSTRIALE RECICLABILE DE LA PERSOANE FIZICE 
 

INSTITUłIA PREFECTULUI MUNICIPIULUI BUCUREŞTI  
Bd. Regina Elisabeta nr. 47  

 
Pagina 1 din 1  

CERERE PENTRU ACORDAREA AUTORIZAłIEI DE COLECTARE A 
DEŞEURILOR INDUSTRIALE RECICLABILE DE LA PERSOANE FIZICE  
Formulat în baza prevederilor Anexei nr. 1 la Normele aprobate prin Ordinul 
Prefectului Municipiului Bucureşti nr.1357/04.09.2009 

(Numărul şi data 
înregistrării)  

 
DATELE DE IDENTIFICARE ALE SOLICITANTULUI:  

Agent economic:  
Înregistrată la Oficiul Registrului ComerŃului cu Nr.  
Cod Unic de Înregistrare (C.U.I.)  
Cu sediul în:  
                                                                         (strada, numărul, blocul, scara, etajul, apartamentul)  

Sector:  BUCUREŞTI   altă localitate  
(localitatea / judeŃul)  
Reprezentată prin:  având funcŃia de  
Telefon:  Fax:  E-mail:  

 

solicităm  acordarea autorizaŃiei de colectare de la persoane fizice a deşeurilor industriale reciclabile, conform 

OrdonanŃei de UrgenŃă a Guvernului nr. 16/2001, republicată şi modificată, în punctul de lucru situat la 

adresa : .............................................................................................................................................................. 
..............………………………………………………….......................................................................................... 

pentru următoarele grupe de deşeuri:  

 Deşeuri metalice feroase Deşeuri metalice neferoase      Acumulatori auto uzaŃi 

Deşeuri de hârtii-cartoane Deşeuri de sticlă                   Deşeuri de mase plastice  

Deşeuri de cauciuc   Deşeuri textile  

 

Documentele obligatorii prevăzute în Normele metodologice sunt anexate la prezenta cerere. Ne asumăm 

răspunderea, potrivit legii penale, că documentele prezentate în copie sunt conforme cu originalul.  

1.        4. 

2.        5. 

3.        6. 

 

Data / /  ziua/luna/anul  Conducătorul SocietăŃii Comerciale  

(semnătura şi ştampila)  
Acest formular este perfectibil. Pentru aceasta vă rugăm să transmiteŃi sugestiile Dvs la persoana responsabilă din 
cadrul InstituŃiei Prefectului Municipiului Bucureşti. E-mail: cabinet_prefect@mai.gov.ro. Formularul este gratuit şi 
poate fi descărcat inclusiv de pe situl InstituŃiei Prefectului Municipiului Bucureşti la adresa 
www.prefecturabucuresti.ro 
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Anexa 2  

 
la Normele privind acordarea, prelungirea valabilităŃii, suspendarea sau, după caz, anularea 

autorizaŃiei de colectare a deşeurilor industriale reciclabile de la persoane fizice, la nivelul 

Municipiului Bucureşti 
 

MODEL DE AUTORIZAłIE DE COLECTARE A DEŞEURILOR INDUSTRIALE  

RECICLABILE DE LA PERSOANE FIZICE 
 

GUVERNUL ROMÂNIEI 
INSTITUłIA PREFECTULUI MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 
 

AUTORIZAłIE COLECTARE 
DEŞEURI INDUSTRIALE RECICLABILE 

 

Nr. ............. din data de ................/2009 

 

Societatea comercială  ........................................................................, 
 cu sediul în Mun.Bucureşti, str. ............ nr..., Bloc ..., sc..., et...., ap...., Sector .... 

 înregistrată la Oficiul Registrului ComerŃului cu nr...................... din ................. 

 şi având codul unic de înregistrare nr. ................... din ...................... 

este autorizată să colecteze de la persoanele fizice, prin punctul său de lucru situat în Mun. 

Bucureşti, str....................... nr............, Sector ......., următoarele categorii de deşeuri industriale 

reciclabile: 
 - deşeuri metalice feroase            - deşeuri de cauciuc                   - deşeuri de mase plastice 

 - acumulatori auto uzaŃi                - deşeuri metalice neferoase      - deşeuri textile 

 - deşeuri de hârtii-cartoane           - deşeuri de sticlă 

 Prezenta autorizaŃie s-a eliberat în baza prevederilor OrdonanŃei de urgenŃă a Guvernului 

nr.16/2001, republicată şi modificată şi este valabilă 1 an, de la data emiterii. 
 

PREFECT 
MIHAI-CRISTIAN ATĂNĂSOAEI 

AgenŃii economici autorizaŃi sunt obligaŃi: 
 - să reintroducă în circuitul productiv deşeurile industriale reciclabile colectate prin 

predarea lor către agenŃi economici specializaŃi şi autorizaŃi pentru activitatea de valorificare a acestora; 

 - să elibereze persoanelor fizice adeverinŃa de primire şi plată pentru materialele 

colectate; 

 - să Ńină evidenŃa materialelor colectate şi să comunice prefecturii, trimestrial, datele 

necesare, conform art.12 din OUG nr.16/2001, republicată şi modificată; 

- să refuze primirea capacelor metalice sau părŃi ale acestora care provin de la căminele 

de vizitare ale reŃelelor de utilităŃi publice (apă, canalizare, energie electrică şi termică, gaze, telefonie) sau 

transport (metrou).  

Nerespectarea condiŃiilor şi avizelor care au întemeiat eliberarea autorizaŃiei atrag pierderea 

valabilităŃii şi retragerea acesteia, conform prevederilor legale. 
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Anexa 3  

 
la Normele privind acordarea, prelungirea valabilităŃii, suspendarea sau, după caz, anularea 

autorizaŃiei de colectare a deşeurilor industriale reciclabile de la persoane fizice, la nivelul 

Municipiului Bucureşti 
 

MODEL DE CERERE PENTRU PRELUNGIREA VALABILITĂłII AUTORIZAłIEI DE COLECTARE A 

DEŞEURILOR INDUSTRIALE RECICLABILE DE LA PERSOANE FIZICE 
 

INSTITUłIA PREFECTULUI MUNICIPIULUI BUCUREŞTI  
Bd. Regina Elisabeta nr. 47  

 
Pagina 1 din 1  

CERERE PENTRU PRELUNGIREA VALABILITĂłII AUTORIZAłIEI DE 
COLECTARE A DEŞEURILOR INDUSTRIALE RECICLABILE DE LA 
PERSOANE FIZICE  
Formulat în baza prevederilor Anexei nr. 1 la Normele aprobate prin Ordinul 
Prefectului Municipiului Bucureşti nr.1357/04.09.2009 

(Numărul şi data 
înregistrării)  

 

DATELE DE IDENTIFICARE ALE SOLICITANTULUI:  
Agent economic:  

Înregistrată la Oficiul Registrului ComerŃului cu Nr.  

Cod Unic de Înregistrare (C.U.I.)  
Cu sediul în:  
                                                                        (strada, numărul, blocul, scara, etajul, apartamentul)  

Sector:  BUCUREŞTI   altă localitate  

(localitatea / judeŃul)  
Reprezentată prin:  având funcŃia de  

Telefon:  Fax:  E-mail:  

 

solicităm prelungirea valabilităŃii autorizaŃiei de colectare de la persoane fizice a deşeurilor industriale 

reciclabile, conform OrdonanŃei de UrgenŃă a Guvernului nr. 16/2001, republicată şi modificată, în punctul de 
lucru situat la adresa : ...................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................. 

pentru următoarele grupe de deşeuri:  

 Deşeuri metalice feroase Deşeuri metalice neferoase  Acumulatori auto uzaŃi 

Deşeuri de hârtii-cartoane Deşeuri de sticlă              Deşeuri de mase plastice  

Deşeuri de cauciuc   Deşeuri textile  

 

Documentele obligatorii prevăzute în Normele metodologice sunt anexate la prezenta cerere. Ne asumăm 

răspunderea, potrivit legii penale, că documentele prezentate în copie sunt conforme cu originalul.  

1.        4. 

2.        5. 

3.        6. 

Data / /  ziua/luna/anul  Conducătorul SocietăŃii Comerciale  

(semnătura şi ştampila)  
Acest formular este perfectibil. Pentru aceasta vă rugăm să transmiteŃi sugestiile Dvs la persoana responsabilă din 
cadrul InstituŃiei Prefectului Municipiului Bucureşti. E-mail: cabinet_prefect@mai.gov.ro. Formularul este gratuit şi 
poate fi descărcat inclusiv de pe situl InstituŃiei Prefectului Municipiului Bucureşti la adresa 
www.prefecturabucuresti.ro 
 


